Jeg hedder Kirsten Kjær, bor Helgolandsgade 4 i Brønderslev. Min mand hedder Karsten
og sammen har vi 2 piger som begge er gift og udeboende. Vi har 2 børnebørn. Vores hjem
er røgfrit.
Jeg har været dagplejer siden 1993, og har siden 2004 arbejdet med børn, som har særlige
behov. Dette har min store interesse og jeg ser mange muligheder indenfor dette område,
et område jeg virkelig trives med og ønsker et godt samarbejde med forældrene om barnet
så barnet er i god trivsel.
Jeg har været på kursus i ICDP, og har modul 1 og 2. ICDP er de 8 samspilstemaer mellem
os som mennesker (fra barn til voksen). ICDP handler om at se og finde de positive og gode
situationer/stunder, som der er så mange af. Bruge de gode oplevelser, gør mere af det
positive og se/opleve hvilke muligheder og forandringer det giver. Januar 2019 er jeg blevet
DGI dagplejer. Jeg har fået en bredere viden om hvor vigtig motorik/ bevægelse er for sind
og kroppen
For mig som dagplejer er ærlighed, åbenhed og loyalitet vigtige begreber, samarbejdet
mellem Jer som forældre og mig, er vigtigt i forhold til jeres barns trivsel - ve og vel. Når et
nyt barn begynder hos mig, er det vigtigt for mig at lære barnet godt at kende, og få det til
at føle sig trygt sammen med mig og de andre børn i vores hjem. Dette prioriterer jeg meget
højt, og først herefter deltager vi i de forskellige arrangementer. For mig er det vigtigt at give
børnene den ro, tryghed og omsorg de har brug for, samt møde dem på deres niveau.
Jeg lægger stor vægt på at aflevere sociale børn i børnehave. For mig vil det sige, børn som
er selvhjulpne, de kan trække i og af tøjet, spise og drikke selv. De skal være gode ved
hinanden, hjælpe hinanden og respektere hinanden, som vi er hver især.
I dagplejen laver vi aktiviteter i forhold til børnenes alder samt behov. Bl.a. synger og læser
vi. Vi har kuffert leg (her har vi fokus på sproget samt det sociale samvær). Vi er også meget
ude, både i haven, på legepladsen og på tur. Vi deltager også i de arrangementer som
tilbydes dagplejen, fx fastelavnsfest, juletræsfest,
bogbussen, bamsedag på biblioteket mm.
En gang om ugen er der gymnastik på Søndergadeskole, hvor vi deltager så vidt det er
muligt. Hver 14 dag går vi i heldagslegestue i Hedelundsgade, som ligger i forlængelse af
gæstehuset. Her mødes vi med de andre dagplejere i Hønsegården (Sydbyen).
Heldagslegestue betyder at dagen starter og slutter i legestuen, så her skal børnene
afleveres og hentes. Jeg har investeret i en LADCYKEL, hvor alle børn kan sidde I. Det giver
os en anden frihed og nogle andre muligheder som fx tur på rideskolen, tur til Grindsted
plantage – hvor vi fodrer dådyr – besøg på bondegård mm.
Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Brønderslev kommunale dagpleje og
booke et forbesøg.
På gensyn
Kirsten Kjær

